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Caros Amigos,

O Instituto Acaia viveu em 2011 o seu décimo ano.  São dez anos dedicados às crian-

ças e adolescentes e, com a criação de vínculos de confiança, as famílias dos respectivos 

grupos sociais de cada núcleo passaram a ser atendidas também. Hoje o Instituto tem três 

vertentes distintas, sempre considerando que se ocupar da criança e do adolescente impli-

ca ocupar-se de toda a dinâmica social e cultural que o envolve.

Nossa ambição nos leva a ir além de procurar atender as crianças e adolescentes. Dese-

jamos poder formular as linhas básicas da nossa atuação cujos objetivos são propiciar aos 

nossos alunos o instrumental básico, estrutura pessoal e intelectual para enfrentar a vida. 

Como iniciamos o nosso trabalho sem nenhum modelo pré-definido, estamos construin-

do a nossa “experiência”, sempre em evolução.  Algum dia, em futuro não longínquo, es-

peramos poder apresentar de forma razoavelmente consolidada a estrutura básica da nos-

sa atuação.    Enquanto isso vamos labutando e construindo o nosso quotidiano, abertos a 

aprendermos com o nosso trabalho e com o que vemos instituições irmãs fazendo.

Nas páginas a seguir descrevemos com maior detalhe o trabalho dos núcleos Ateliê, 

Sagarana e Pantanal.

Todos núcleos se ocupam de crianças e/ou adolescentes em condição de vulnerabili-

dade sócioeconômica.  O Ateliê com a população do entorno do Ceasa; o Sagarana com 

adolescentes de escolas da rede pública desejosos de prosseguir os estudos além do ensi-

no médio; o Pantanal com foco amplo na conservação da região e com crianças e adoles-

centes ribeirinhos estudando em regime de internato. Cada núcleo se depara com reali-

dades específicas, sendo assim cada um desenvolve estratégias particulares de aproxima-

ção com seu público.

Vocês verão que foi um ano de avanços conceituais na educação, aprofundamento de 

vínculos (EMEF Dilermando dos Santos, escolas parceiras, Fundação Bradesco) e aprimora-

mento administrativo.

Agradecemos e convidamos a todos os com preocupação semelhante às nossas a nos 

acompanharem no nosso trabalho, com sugestões, críticas e colaborações.

Fernão Bracher
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DADOS DO INSTITuTO

Início do Instituto Acaia
Data de fundação: 3 de abril de 2001

Endereço Sede do Instituto:
R. Dr. Avelino Chaves, 80
Vila Leopoldina CEP 05318-040
São Paulo SP Brasil
Tel: 55 (11) 3643-5533
Fax: 55 (11) 3643-5510
e-mail: acaia@acaia.org.br
www.acaia.org.br

Orçamento:
2011: R$5 .214. .4.54.,00 
Previsão para 2012: R$5 .873 .002,14.

O Acaia teve aprovados pelo CMDCA/SP 
em 2009, projetos que o qualificaram  
a receber doações incentivadas no  
corrente ano.

TÍTuLOS

CMDCA Conselho Municipal dos Direitos da Criança  
e do Adolescente – São Paulo e de Corumbá

COMAS Conselho Municipal de Assistência Social  
da Cidade de São Paulo e de Corumbá

CEBAS Certificado de Entidade Beneficente  
de Assistência Social

SMADS/SP Secretaria Municipal de Assistência  
e Desenvolvimento Social

SEADS/SP Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento 
Social do Estado de São Paulo 
Certificado de Inscrição Pró-Social

UPF utilidade Pública Federal

UPE utilidade Pública Estadual

UPM utilidade Pública Municipal Prefeitura  
da Cidade de São Paulo e de Corumbá

CRP Conselho Regional de Psicologia de São Paulo

CDH Certificado de Entidade Promotora  
 de Direitos Humanos

Auto de Licença de Funcionamento

 Prefeitura do Município de São Paulo

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros

 Polícia Militar do Estado de São Paulo
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Presidente e Vice Presidente 

Fernão Bracher e Sonia M. S. B. Bracher

Diretora 

Elisa Bracher

Membros do Conselho Fiscal 

Mario Luiz Amabile 

José Eduardo Frigo 

Ronaldo Amaral

Direção Administrativa 
Dra. Sandra Alves Silva

Assessoria 
Caetana Dultra Britto

Assistente Administrativo 
Thiago José de Macedo

ASSESSORIAS

Assessoria Jurídica 

Dra. Sandra Alves Silva 

Dr. Theotonio Monteiro de Barros

Assessoria Contábil / Financeira 

Empresarial FS

Auditoria 

Price Waterhouse Coopers

DOADORES

Doadores Pessoa Física 

Candido Botelho Bracher 

Eduardo Mazzilli de Vassimon 

Ezequiel Grin 

Fernão Carlos Botelho Bracher 

Heinz Jorge Gruber 

Henrique Lacerda de Camargo 

Maria Cecília Lacerda de Camargo 

Sonia Sawaya Botelho Bracher 

Teresa Cristina Ralston Bracher

Doadores Pessoa Jurídica 

Banco Itaú BBA 

Vitol Charitable Foundation 

Secretaria Municipal de Participação  

e Parceria de São Paulo (Recursos  

do FuMCAD/SP) 





Total de frequentadores: 320

Divididos da seguinte maneira:

100 crianças (6 a 11 anos) no período  

matutino

110 adolescentes (12 a 18 anos  

incompletos) no período vespertino

40 adultos acompanhados de seus filhos 

pequenos (10 crianças abaixo de 6 anos) 

no período noturno

40 crianças e adolescentes (1 a 15 anos) 

e 30 adultos nos barracos-escola do 

Acaia, nas favelas da Linha e Nove

Atividades oferecidas:

Artes

Biblioteca

Bijuteria

Capoeira

Costura e Bordado

Culinária

Dança

Oficina dos Sentimentos (atendimento  

psicológico individual, em grupos,  

às famílias e em meio às atividades)

Oficina de Linguagem/Estudar

Marcenaria e Matemática

Música

Vídeo

Xilogravura e Tipografia

Técnico de Áudio

Educação de Jovens e Adultos - EJA 

Plantão Jurídico
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Legenda

INSTITUTO ACAIA / 
POSTO ACAIA DENTRO DA 
FAVELA DO NOVE / 
POSTO ACAIA DENTRO DA 
FAVELA DA LINhA

FAVELA JAPIAÇU (NOVE) / 
FAVELA VOTORAN (LINhA) 
/ CINGAPURA

CEAGESP

91º DP – DELEGACIA 
DE POLÍCIA

ZEIS – ZONA ESPECIAL 
DE INTERESSE SOCIAL, 
DESTINADA À hABITAÇÃO 
SOCIAL, ONDE ESTÃO EM 
CONSTRUÇÃO 5 EDIFÍCIOS 
DE ALTO PADRÃO PELA 
CONSTRUTORA AGRA

VILLA LOBOS OFFICE 
PARK, CONSTRUTORA 
CYRELA

INSTITUTO ACAIA / 
POSTO ACAIA DENTRO DA 
FAVELA DO NOVE / 
POSTO ACAIA DENTRO DA 
FAVELA DA LINhA

FAVELA JAPIAÇU (NOVE) / 
FAVELA VOTORAN (LINhA) 
/ CINGAPURA

CEAGESP

91º DP – DELEGACIA 
DE POLÍCIA

ZEIS – ZONA ESPECIAL 
DE INTERESSE SOCIAL, 
DESTINADA À hABITAÇÃO 
SOCIAL, ONDE ESTÃO EM 
CONSTRUÇÃO EDIFÍCIOS 
DE ALTO PADRÃO PELA 
INCORPORADORA AGRA

VILLA LOBOS OFFICE 
PARK, CONSTRUTORA 
CYRELA

2011
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ÁREA DE ATuAÇÃO

Nossa Localização / Público Alvo

A sede do instituto e do Ateliê Acaia localiza-se na zona oeste de São Paulo, próxima 

à CEAGESP, maior entreposto alimentício da América Latina.

No entorno da CEAGESP existem duas favelas: a “do Nove” e a “da Linha”, e o con-

junto habitacional Cingapura Madeirit, de onde provêm majoritariamente nossos alunos. 

Nas favelas e no Cingapura vivem aproximadamente 1.030 famílias e 4.500 pessoas em 

condições de vulnerabilidade social.

Atuamos no contra turno escolar.

Estrutura familiar

55,8% Péssima19,4% Regular

1,6% outros

23,2% Ruim

Parente próximo em sistema prisional ou tráfico

67,5% Sim

0 Não

24,8% Favela do Nove 36,7% Conjunto 
habitacional Cingapura

14,2% outros bairros

Moradia

24,3% Favela da Linha

Observação: Esta representação gráfica é resultado de uma pesquisa subjetiva, não científica, realizada por meio de entrevistas in-

formais ao longo da vivência no Ateliê Acaia.

32,5% Ignorado



14

O ano de 2011 correu de forma muito produtiva no Ateliê. 

O Ateliê continuou a funcionar recebendo as crianças em 4 momentos diferentes. Esta 

divisão é pragmática e suscetível a acomodações.

Pré-Acolhimento (adultos e crianças de idades variadas)

Composto de ações no conjunto Cingapura e nos barracos-escola e no período notur-

no na sede, recebendo crianças e adultos com horários e propostas mais flexíveis.

Acolhimento (de 6 a 12 anos)

É o momento de chegar e se organizar internamente através do fazer, de compreender 

suas atitudes e emoções, de construir vínculos e relacionamentos. De aprender a olhar o 

outro, de dividir e de estar com calma, de pedir e não pegar, de falar e não gritar.

Autonomia (de 12 a 14. anos)

Na Autonomia a criança está tranqüila, se organizou e conseguiu escolher uma área de 

atuação. O trabalho será focado em produções dentro da oficina escolhida, e esta criança 

terá uma agenda definida e metas a cumprir.

Especialização (de 14. a 18 anos incompletos)

Os jovens que se desenvolveram bem na autonomia vão se aprofundar na área esco-

lhida. Serão muito exigidos em relação à pontualidade e ao cumprimento de tarefas. Co-

meçam a realizar alguns trabalhos profissionais.

FuNCIONAMENTO

As oficinas se agrupam em 4 tipos:

1. Ateliês abertos (basicamente fazem o acolhimento): onde a frequência é totalmente livre 

e os trabalhos são desenvolvidos de acordo com a habilidade de cada um: artes, mar-

cenaria e biblioteca.
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2. Ateliês mistos: em que se formam turmas com trabalhos previamente definidos, mas 

com espaço para que também aconteça o acolhimento. Xilogravura, cerâmica, tipogra-

fia, canto, percussão e costura/bordado.

3. Ateliês focados: em que o funcionamento requer turmas fechadas com um programa 

previamente definido e expectativa de formação. Vídeo, grupo de cordas, culinária, 

técnico de som.

4. Oficina de Linguagem/Oficina de Estudar: a área de linguagem escrita e desenvolvimen-

to da leitura é obrigatória para todos os alunos. No período matutino acontece em 

forma de grupos de leitura e turmas de alfabetização. No período vespertino são 3 

grupos:

Os que estudam nas 5ª e 6ª séries têm aulas 2 ou 3 vezes por semana durante o período 

das oficinas, na biblioteca, salas de aula e em projetos de pesquisa pelo Ateliê, com foco 

em leitura, escrita e matemática. 

As turmas dos alunos de 7ª e 8ª séries, que supostamente estão em autonomia, têm 

todo o período de Ateliês dedicado às áreas escolhidas e após este período tem 1h1/2 

horas de aulas diárias de português, matemática, ciências da natureza e ciências humanas.

As turmas dos que estão no 1º, 2º e 3º anos do ensino médio, após o período de ate-

liês, tem 3 horas de aulas diárias de português, matemática, ciências da natureza e ciências 

humanas. O objetivo é prepará-los para fazer os exames das ETECs (Escolas Técnicas Esta-

duais) ou manterem-se interessados na continuidade dos estudos.

Este novo modelo de organização foi desenvolvido ao longo de 2010 e 2011, a pedido 

dos alunos que queriam se preparar para o exame das ETECs e começa a ser implantado 

em sua totalidade em 2012.
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PRÉ-ACOLHIMENTO

O Ateliê se organiza por eixos partindo do 
Pré-Acolhimento para a Extensão de Aprendizagem. 

O gráfico mostra o que contempla cada eixo e 
como se desenvolve no eixo seguinte.
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RESuLTADOS

No Ateliê Acaia podemos dividir os resultados em duas categorias:

uma invisível e mais importante, diz respeito ao desenvolvimento afetivo, social e cog-

nitivo das crianças, cuja observação é elemento de trabalho de toda a equipe. Resultados 

sutis que só a convivência diária permite perceber: um modo de gesticular mais calmo, um 

sorriso, pequenas rotinas.

A outra categoria é a que se dá a partir da especialização. Não é de se esperar nesta 

idade, entre 15 e 18 anos, que qualquer adolescente tenha grandes produções, sendo as-

sim, os resultados são trabalhos realizados ao longo do ano, dentro dos ateliês como pro-

dutos de atividades pedagógicas mais estruturadas. Com os adultos também é uma con-

quista a permanência de atividades ordenadas e mais sistemáticas.

Um resultado claro desta categoria é a formação e manutenção dos Grupos:

Entre os alunos que terminaram o percurso no Acaia em 2011, alguns estão cursando 

o Sagarana com pretensão de estudar em universidades públicas; outros ocuparam o mer-

cado de trabalho devido às habilidades adquiridas nas áreas que escolheram para especia-

lização; um está na Faculdade de Arqueologia da universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (uFRGS) e três estão em cursos técnicos.

XiloCeasa – Tipografia e Gráfica Artesanal:

O grupo manteve-se ativo em 2011, acolhendo alu-

nos novos e com orientação dos mais experientes, par-

ticipando de oficinas nas escolas públicas próximas ao 

Acaia. Ao longo do ano, os integrantes desenvolveram 

propostas independentes como o Calendário 2011 em 

parceria com a oficina de marcenaria, álbuns de gravu-

ra, além da participação no intercâmbio entre artistas de 

São Paulo e do Ceará no projeto Circulação Gráfica em Santos / SP. 

A Coleção Letra da Cidade produziu e lançou o livro “Paráguas Verdes” de Luiz Ruffa-

to e a nova edição do livro “Animais” de Arnaldo Antunes e Zaba Moreau foi publicado 

com tiragem comercial pela Editora 34, dando uma enorme abrangência ao trabalho de-

senvolvido pelo grupo na gráfica artesanal. A partir de um convite da professora e artista 
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gráfica Catherine Dixon, o grupo participou, com xilogravuras originais, da publicação in-

glesa MATRIX especializada em tipografia e design gráfico.

Artesãs da Linha Nove:

Grupo de bordadeiras cujo nome faz menção 

às favelas da Linha e do Nove.

Mantiveram a participação em diversos baza-

res e seus produtos em consignação em lojas do 

mercado. Realizaram Oficinas no SESC e um pai-

nel para o SESC Belenzinho.

Olhares do Beco:

Grupo de alunos do vídeo avançado. Em 2011, 

realizaram todas as etapas de um documentário 

institucional (roteiro, locação, filmagem e edição) 

com qualidade profissional.
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AÇÕES EXTERNAS

Em 2011 o trabalho foi intenso nas favelas da Linha e do Nove, com base nos barracos-

-escola do Acaia em cada favela. São chamados postos avançados de trabalho.

Abrimos a segunda lavanderia comunitária, agora na favela da linha e criou-se um es-

paço de convivência para as mulheres de grande importância. Sendo um local neutro, elas 

se reúnem e ali conversam, trocam idéias e convivem com os filhos que se entretêm em 

oficinas de arte e leitura. A demanda das mulheres na lavanderia nos levou a criar um gru-

po de EJA hoje funcionando apenas na Linha, mas com projeto de implantação também 

no Nove.

Em Ritápolis o grupo de bordadeiras continua estruturado e chama-se “Gabirobinhas”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos ateliês aprofundamos a idéia de abrirmos nossas oficinas para público misto. Tive-

mos na Xilogravura alguns alunos de escolas de 2º e 3º graus e na Tipografia 2 projetos 

desenvolvidos por profissionais externos.

No cotidiano do ateliê nós introduzimos em 2011 as Sextas Musicais.

São apresentações de músicos profissionais que fazem um pocket show precedido de 

um bate papo. Estas apresentações são abertas ao público em geral. Para 2012 esse pro-

jeto será denominado “Sextas Culturais”, intercalando música e cinema comentado. Dire-

tores, roteiristas, sonoplastas e historiadores serão convidados para projetar um filme e 

comentá-lo com o público.

A meta é que o Ateliê possa ir aos poucos se tornando um centro cultural e desta for-

ma tornar realidade um sonho de que pessoas de diferentes origens, culturas e valores 

possam freqüentar e dividir espaços sem hierarquias pré-estabelecidas.

Neste caminho, montamos um projeto de artes que abrange exposições, residência 

artística e intervenções de artistas convidados. No final de 2011 houve a exposição “Paisa-

gens Imaginárias” do artista Marcos Freitas, na Galeria Estação, encerrando o primeiro ano 

de residência artística.





PRÊMIOS E PuBLICAÇÕES

•	 urban Age Deutsche Bank/London School of economics - 2008

•	 Prêmio Milton Santos da Câmara Municipal de São Paulo - 2009

•	 Silvia Bracco – apresentação do trabalho “Oficina dos Sentimentos: a construção de um 

espaço terapêutico” no XXIIIº Congresso Brasileiro de Psicanálise em Ribeirão Preto/SP 

– setembro/2011

•	 Fabrício de Jesus Barrio Lopez participou da Semana de Artes 2011 da universidade 

Santa Cecília (Santos/SP), através do projeto “Formação em artes visuais: o grupo Xilo-

ceasa e a gráfica artesanal”

•	 Elisa Bracher - participação na mesa redonda “Reconfigurações do Público: arte, peda-

gogia e participação”, no Seminário Internacional do MAM (Museu de Arte Moderna) - 

Rio de Janeiro em dezembro/2011 
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EQuIPE

Coordenação
Ana Cristina Cintra Camargo
Elisa Bracher
Olga Maria Aralhe
Assistente de Coordenação
Cristina Duran Chade
Secretaria da Coordenação
Neusa Regiane Mendes
Operacional
Gilcéria Rosa da Silva
Lucialva Valéria Gonçalves Rocha
Maria Aparecida da Rocha
Mauro Cezar Silva Brito
Osnir Alves de Souza
Rosângela dos Santos de Jesus
Simone Baptista dos Santos
Simone Santos Paixão
Wilson Guilherme dos Santos
Manutenção
Ademir Palmeira da Silva
Info Net Ware
Renato Brito de Almeida

COORDENAÇÃO DE ÁREAS E PROFESSORES

Artes
Coordenação: Fabrício de Jesus Barrio Lopez
Andresa Alves Ferreira
Eduardo Consonni
Flávio Castellan
José Carlos Gianotti
Ynaiá de Paula Souza Barros
Marcos Freitas (artista residente)

Música
Coordenação: Lucas Simões Borelli
Marcos Azella Maltese
Rodney Nascimento

Vídeo

Coordenação: Veronica Lúcia Saenz Davalos

Emerson Carlos Gonçalves

Daniela Indianara dos Santos da Silva

Consultoria e Assessoria: Primo Filmes

Letramento Digital

Fabiana Amelio Faleiros

Linguagem/Estudar

Andresa Fabiana Batista Guimarães

Caroline Florêncio da Silva

Dalila Gonçalves Luiz

Evandro Rodrigues da Silva

Leonel Parente Filho

Lisângela Kati do Nascimento

Louise Arosa Prol Otero

Marcos Roberto de Freitas Bolognese

Mayra Capelocci Luiz

Rafael Andrade Pereira

Suzete Maria Silva Ribeiro

Biblioteca

Hilda Liberman

Magno Rodrigues Faria

Marcenaria e Matemática 

Coordenação: Daniel Romão

Cláudio Shiroma

Enio Alex Assunção

Capoeira

André Luiz Maciel Pinto

Dança

Flávia Lia Sorela

Maria Beatriz Costilles Podgorski

Culinária

Coordenação: Paulo Henrique Duarte Martins

Colaboração: Les Amis – Cozinha para amigos
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Costura e Bordado

Bernadete Maria de Oliveira Freitas

Oficina dos Sentimentos

Silvia Maia Bracco

Barracos-escola

Ana Cláudia Bento dos Santos

Edmilson Gouveia das Chagas

Fabiana França Catarino

Liza Andrea Lima Mirim

Márcia Rosette

Neuza Francisca dos Santos Lins

Poliana Pereira Silva

Artesãs da Linha Nove 

Assessoria: Teresa Cristina de Andrade Maia

Bijuteria

Assessoria: Miriam Andraus Pappalardo

Plantão Jurídico

Dra. Sandra Alves Silva

PARCERIAS

Centro universitário Belas Artes de São Paulo 

Editora 34

Beacon School

Grupo Carrefour

Wheat Orgânicos

Ráscal Pizza e Cozinha 

Galeria Estação

SAÚDE

Cardiologia

Dr. Otávio Gebara

Oftalmologia

Dr. Ronaldo Barcellos

Ortopedia

Dr. Eduardo Bracher

Clínica Axis de Coluna

Otorrinolaringologia

Dr. André Duprat

Dra. Roberta Ribeiro de Almeida

Odontologia

Dra. Renata Corrêa de Freitas

Psiquiatria

Dr. Fernando Ramos Ashbar

COLABORADORES

Arquitetura 

una Arquitetos

Base 3 Arquitetos Associados

Márcia Grosbaun

Sawaya Bracher Arquitetos

Advocacia

Dra. Mary Livingston

Dr. Marcelo Feller

Inglês

At Paul´s

Traduções

Just Traduções

Nancy Englander 

PARCEIROS NA EXTENSÃO  

DE APRENDIZAGEM

Apiacás Arquitetos

Ateliê Kika Levy Cris Rocha

Bita Encadernações, Caixas e Cerâmicas

Caderno Listrado

Livraria da Vila 

Monika Debassa

Dali Artes e Molduras
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DOADORES

Doares Pessoa Física 
Candido Botelho Bracher
Dilermando Cigagna Júnior
Ezequiel Grin
Fernao Carlos Botelho Bracher
Heinz Gruber
Henrique Lacerda Camargo
Nancy Englander
Sérgio Sister
Sonia Maria Sawaya Botelho Bracher

Doadores Pessoa Jurídica
Associação universitária Interamericana
Banco Itaú BBA
Brazil Foundation
Consenso Gestão Financeira Independente Ltda
Danone Ltda
Editora 34 
Fundação Carlos A. Vanzolini
university of Essex
Vitol Charitable Foundation
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Frequentadores: 35 alunos.

Horário:

Aulas de 2ª a 6ª das 18h às 22h30

Atividades extracurriculares aos sábados

De 2 a 6ª, os alunos têm acesso à sala de 

aula para estudar a partir das 14h

Carga horária semanal:

22,5 horas de aulas

E mais 6 a 8 horas semanais de atividades 

extracurriculares de ampliação do universo 

cultural

Na sala de aula há 15 computadores  

conectados à internet disponíveis para  

uso dos alunos.

Escolas parceiras:

E.E. Alberto Torres

E.E. Alexandre Von Humboldt

E.E. Almeida Júnior

E.E. Anhanguera

E.E. Deputado Augusto do Amaral

E.E. Emiliano A.C.A. Melo (Di Cavalcanti)

E.E. Emygdio de Barros

E.E. Fernão Dias Paes

E.E. Godofredo Furtado

E.E. Ministro Costa Manso

E.E. Odair Martiniano da Silva Mandela

E.E. Pereira Barreto

E.E. Prof. Antonio Alves Cruz

E.E. Prof. Architiclino Santos

E.E. Prof. José Monteiro Boanova

E.E. Prof. Manuel Ciridião Buarque

E.E. Romeu de Moraes

E.E. Solon Borges dos Reis

E.E. Virgília Rodrigues Alves de  

Carvalho Pinto

Aulas oferecidas:

Biologia

Física

Geografia

História

Língua Portuguesa

Literatura

Matemática

Produção Textual

Química
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O QuE FAZEMOS

O Centro de Estudar Acaia Sagarana desenvolve suas atividades desde 2005 oferecen-

do um programa de aulas com conteúdo abrangente e boas práticas de estudo aos alunos 

de ensino médio de escolas públicas que têm a continuidade dos estudos como prioridade 

e parte de seu projeto de vida. 

Atualmente o CE Acaia Sagarana desenvolve duas ações: 

A primeira é um curso gratuito para 35 alunos que estejam cursando ou tenham ter-

minado no ano anterior o terceiro ano do ensino médio. Este curso visa principalmente 

fortalecer nos alunos as competências necessárias ao estudo: ampliar a autonomia para 

estudar, o seu vínculo com o conhecimento e sua capacidade de gestão do próprio proces-

so de aprendizagem. Acreditamos que estas são ferramentas essenciais para que eles pos-

sam prosseguir os estudos com autonomia, seja em uma faculdade, um curso técnico ou 

cursinho pré-vestibular. (Os cursinhos pré-vestibulares se propõem a revisar todo o conteúdo 

de ensino médio em um ano, o que, para muitos alunos, representa uma oportunidade 

para suprir lacunas deixadas por sua formação anterior. Por imprimir um ritmo acelerado, 

exige uma prontidão nem sempre presente nos alunos de escolas públicas). Sabemos, no 

entanto, que estas ferramentas são condições necessárias, mas não suficientes para garan-

tir o ingresso nas boas universidades do país. Há um percurso até lá que passa, por um 

lado, pela disciplina e empenho que cada aluno dedica ao seu projeto de continuidade dos 

estudos e por outro, pela reparação das lacunas de conhecimento e reposição de conteúdos 

escolares. 

Com vistas a dar continuidade a este processo, a segunda ação do CE Acaia Sagarana 

é uma parceria com o Curso Anglo Vestibulares.

O curso do CE Acaia Sagarana

No início do ano é realizada uma avaliação preliminar dos alunos selecionados que 

permite conhecer o perfil daquela turma e definir o planejamento. Os conteúdos são defi-

nidos em torno do que é estrutural em cada uma das áreas.

Este curso aborda conteúdos de Língua Portuguesa, Redação, Literatura, Matemática, 

Biologia, Física, Química, História e Geografia. Aos sábados são desenvolvidas orientações 

de estudo, quando cada professor orienta o estudo em sua disciplina e atividades extracur-

riculares, como estudos do meio, visitas a museus, palestras e filmes. 
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As aulas ocorrem de março a dezembro das 18h00 às 22h30 de segunda a sexta-feira, 

com 10 dias de férias em Julho. Aos sábados, as atividades ocorrem de manhã e à tarde.

Em 2011 tivemos a oportunidade de levar nosso grupo de alunos para um estudo do 

meio no Pantanal Matogrossense, onde fomos recebidos pela equipe do Núcleo Acaia 

Pantanal. O estudo do meio é uma condição extremamente favorável para a aprendizagem 

significativa de múltiplos conteúdos de diferentes naturezas. Foram dez dias de atividades 

vinculadas às áreas de Física, Biologia, Geografia e História que resultaram em vários pro-

dutos: um seminário com apresentações dos alunos e palestra de abertura realizada pelo 

físico Prof. Dr. Michel Paty, da uSP/universitè Paris 7, 12 artigos científicos, uma revista e 

um documentário em vídeo. 

A parceria com o Anglo

A parceria com o Curso Anglo Vestibulares oferece 20 bolsas de estudos integrais no 

curso extensivo do período da manhã aos alunos que já terminaram o ensino médio em 

escolas estaduais. Para participar, os alunos devem dispor de período integral – de manhã 

para as aulas e à tarde para estudo no espaço do Anglo, quando recebem orientações de 

estudo específicas, desfrutam de um ambiente propício ao estudo e podem dispor de toda 

a estrutura do Anglo de atendimento ao aluno. 

COMO É FEITA A SELEÇÃO

Seleção para o Curso do CE Acaia Sagarana

As vagas para o curso do CE Acaia Sagarana são oferecidas às escolas estaduais da re-

gião através de uma apresentação para a direção, coordenação e equipe docente e depois 

para os alunos. O processo seletivo, realizado em três fases, busca identificar os alunos que 

possuem motivação para o estudo. A primeira fase, eliminatória, consiste em uma prova 
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em forma de teste de múltipla escolha com conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática, 

Física, Química, Biologia, História e Geografia. São eliminados os alunos que não consegui-

rem pontuar em Língua Portuguesa e/ou Matemática e aqueles que obtiverem resultados 

abaixo do básico em três áreas ou mais. Vale ressaltar que as provas são elaboradas de 

forma a abranger diversos níveis, desde o mais básico de conhecimento da área (por exem-

plo, as quatro operações em matemática) até aquele correspondente ao terceiro ano do 

ensino médio. A segunda fase consiste em uma prova dissertativa e uma redação. Os alunos 

aprovados na segunda fase passam também por uma entrevista e, sempre que necessário, 

por uma terceira avaliação. Esta terceira avaliação ocorre nos casos em que os alunos apre-

sentam um desempenho muito defasado em uma única área e visa identificar o potencial 

de aprendizagem do aluno em relação ao conhecimento daquela área. 

Entramos em contato com aproximadamente 18 escolas e 2.800 alunos do 3º ano do 

ensino médio e as inscrições para o processo seletivo são realizadas nas escolas, que nos 

enviam a lista dos alunos inscritos. Em torno de 400 alunos se inscrevem, mas apenas 200 

alunos, aproximadamente, comparecem à prova da 1ª fase. Destes, comumente 90% são 

aprovados para a 2ª fase, ou seja, em torno de 180 alunos, dos quais apenas 150 compa-

recem à prova. Destes aprovamos 35 alunos.

A seleção em várias etapas ajuda cada aluno a confirmar seu interesse pelo curso. Sa-

bemos que é exigido um esforço grande daqueles que fazem esta opção: aulas à noite de 

2ª a 6ª feira, aulas aos sábados, presença obrigatória, exigência de estudos e tarefas extra-

-classe. Para muitos alunos, a tarefa de estudar em casa e a dedicação de um tempo largo 

aos estudos é uma novidade. A permanência a cada etapa da seleção confirma o interesse 

e revela uma qualidade importante: a persistência. Esta será uma qualidade necessária e 

apenas a primeira de muitas outras exigências que a atividade acadêmica apresentará a 

estes alunos que desejam mudar sua trajetória pelo estudo.

Seleção para o curso pré-vestibular do Anglo

A seleção para as bolsas do Curso Anglo Vestibulares é feita a partir do exame de bol-

sa realizado regularmente pelo Curso Anglo no final do ano. Os alunos que tiverem feito 

ensino fundamental e médio em escolas públicas e que tiverem disponibilidade de período 

integral para estudar são selecionados pela ordem de classificação.
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Resultados

Em 2011, iniciamos o ano com 35 alunos e terminamos com 30 alunos. Destes, 15 

(50%) foram aprovados nas universidades públicas (uSP, unicamp, unifesp, unesp e uni-

versidades federais de outros estados); 2 alunos farão cursos em faculdades particulares, 

com bolsa integral; 10 alunos cursarão o Anglo Vestibulares com bolsa integral; 3 alunos 

farão outros cursinhos.

Dos alunos que cursaram o Sagarana em 2010 e o Anglo em 2011, 14 (87,5%) foram 

aprovados nas universidades públicas (Biologia, Direito, Economia, Engenharia, Enferma-

gem, Física, Letras, Medicina, Odontologia, Veterinária).

Os Motivos

O Centro de Estudar Acaia Sagarana nasceu da percepção de que há uma parte signi-

ficativa dos jovens brasileiros que tem suas oportunidades de acesso às boas universidades 

reduzidas drasticamente pelas deficiências de um ensino público, que ainda não venceu o 

desafio de garantir educação básica de qualidade para todos. No Brasil são aproximada-

mente 88%1 dos alunos de Ensino Médio matriculados nas escolas públicas (no estado de 

SP são 83,76%). E apenas 27,35% dos aprovados no vestibular da Fuvest em 20112 fizeram 

o ensino médio total (22,15%) ou parcialmente (5,2%) em escolas públicas, sejam elas 

federais, estaduais ou municipais. Aqui vale destacar que estes números incluem os alunos 

das Escolas Técnicas que têm acesso a um ensino diferenciado e de melhor qualidade, 

conforme revelam as avaliações do ENEM3.

um outro dado que merece atenção é que a maioria dos alunos de escola pública não 

chega a prestar o vestibular para as melhores faculdades. Tomando como exemplo o vesti-

bular da Fuvest: ao comparar a quantidade de inscritos de escolas públicas e particulares, 

embora o número de alunos de ensino médio matriculados na rede pública seja de 6 a 8 

vezes maior que o número de alunos da rede particular, encontraremos mais do que o 

1  Fonte: Censo Escolar 2009/INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, órgão vinculado ao Ministé-

rio da Educação (MEC) para promover estudos, pesquisas e avaliações sobre o Sistema Educacional Brasileiro. São aproximadamen-

te 8,3 milhões (8.357.675) de alunos matriculados no ensino médio brasileiro, dos quais apenas 987.838 estão na rede particular.

2  Fonte: Fuvest 2011. www.fuvest.br.

3  ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio é um exame individual, de caráter voluntário, criado pelo Ministério da Educação e ofe-

recido anualmente aos estudantes que estão concluindo ou que já concluíram o ensino médio em anos anteriores.
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dobro de alunos de escolas particulares em relação às públicas (87.424 alunos de escolas 

particulares e 37.729 de escolas públicas4). 

A exclusão do aluno de escola pública da universidade veta uma importante via de 

acesso à sua participação na vida social, política, econômica e cultural do país. O prejuízo 

é da nação, que não apenas desperdiça seus talentos, mas vê crescer sua dívida social. O 

Relatório Jovens em Situação de Risco no Brasil5, do Banco Mundial, estima que o Brasil 

perderá R$ 320 bilhões nas próximas décadas se não investir nos jovens. 

Segundo o documento “Juventude e Políticas Sociais no Brasil” 6, publicado pelo IPEA7 

apenas 13% da população de 18 a 24 anos frequenta o ensino superior. Vale ressaltar que 

este patamar situa-se muito abaixo da meta estabelecida pelo Plano Nacional de Educação 

(2011-2020) de ter 33% dos jovens desta faixa etária no ensino superior. O Brasil também 

perde quando comparado a outros países latino americanos, segundo o Instituto Interna-

cional para a Educação Superior na América Latina e Caribe (IESALC), vinculado à Organi-

zação das Nações unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (unesco), ficando atrás de 

países como México e Colômbia. Junte-se a isso o dado de que entre os alunos mais pobres 

a taxa de frequência ao ensino superior oscila entre 5,6% (para faixa de até um salário 

mínimo) a 55,6% (para faixas de 5 salários mínimos). 

Para que o Brasil possa tornar irreversível o caminho do desenvolvimento e ocupar seu 

lugar no cenário mundial, é imperioso que a educação e a formação profissional de quali-

dade também ocupem um lugar de destaque nas agendas do governo e da sociedade civil. 

4  Fonte: Fuvest 2011. www.fuvest.br.

5  Relatório Jovens em Situação de Risco – Vol I e II. Disponível para leitura no site do Banco Mundial – http://go.worldbank.org/ 

YuIuDQBBH0

6  “Juventude e Políticas Sociais no Brasil” - Jorge Abrahão de Castro, Luseni Maria C. de Aquino,

Carla Coelho de Andrade. – Brasília: Ipea, 2009.

7  IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada é uma fundação pública vinculada à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Pre-

sidência da República,
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Nessa perspectiva, podemos observar um alinhamento entre as ações dos diferentes setores 

da sociedade e os esforços governamentais para ampliar o acesso à universidade, enfati-

zando a clareza de que desenvolvimento econômico, educação e formação profissional são 

fatores estratégicos intrinsecamente vinculados.

A presença tímida dos jovens de escolas públicas nas boas universidades deste país 

empobrece e limita também a própria universidade, que se vê privada da representativida-

de social e dos benefícios trazidos pela diversidade, que deveria caracterizá-la.

Diante dessa situação, o Instituto Acaia, por meio do Centro de Estudar Acaia Sagara-

na procura oferecer uma oportunidade para que jovens de escolas públicas possam seguir 

construindo seus projetos de vida e ampliem suas possibilidades de real participação na 

construção da nação. Acreditamos ser esta uma contribuição para diminuir a desigualdade 

social existente no país e democratizar o ensino superior. 
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Direção
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Objetivo geral

Contribuir para o desenvolvimento 

humano e social do Pantanal por meio 

de ações educativas integradas à 

preservação do Bioma.

Área de atuação

Município de Corumbá, Mato Grosso do 

Sul, com ênfase na região da Serra do 

Amolar, às margens do Rio Paraguai,  

entre as coordenadas 56º a 58º de  

Latitude Sul e 16º a 18º de Longitude  

Oeste.

Público Alvo 

População ribeirinha da zona rural  

de Corumbá.

Público beneficiado indiretamente

Famílias de Corumbá e da zona rural de 

Albuquerque, professores da Rede Pública 

Municipal de Ensino, instituições públicas 

e privadas de Mato Grosso do Sul com as 

quais o Acaia Pantanal relaciona-se para 

fortalecer políticas públicas com foco 

socioambiental.

Atividades 

Escola Jatobazinho

Relações com a Comunidade

Geração de Renda e Artesanato

Rede de Proteção e Conservação da Serra 

do Amolar

Início das atividades

Janeiro de 2008
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INTRODuÇÃO

O Núcleo Acaia Pantanal foi fundado com o objetivo de contribuir para o desenvolvi-

mento social e ambiental da região da Serra do Amolar, no município de Corumbá, MS. 

Durante dois anos, foi realizada uma pesquisa para entender a realidade da população ri-

beirinha e identificar suas principais demandas. uma vez feito esse levantamento, foi pos-

sível iniciar, em janeiro de 2008, ações para modificar essa realidade.

Isolada geograficamente e localizada em uma área de difícil acesso devido às cheias 

regulares, esta área fica fora do alcance de serviços públicos básicos, como educação e 

saúde. Há poucas oportunidades de geração de renda e as famílias vivem em economia de 

subsistência, basicamente da pesca artesanal e da coleta de iscas. As famílias não se en-

contram em agrupamentos, vilas, mas à beira rio, separadas umas das outras. As condições 

naturais impedem a construção de estradas e dificultam a instalação da infraestrutura 

elétrica e de telefonia. Além disso, a proximidade com a fronteira boliviana favorece o 

contato da população ribeirinha com o tráfico de drogas e produtos contrabandeados.

Nesse contexto, verifica-se um baixo índice de desenvolvimento humano e social, que 

inclui a baixa escolaridade e o alto índice de analfabetismo, a prática de atividades ilícitas, 

e mazelas como o alcoolismo, a exploração sexual e a gravidez precoce.

A primeira ação social do Acaia Pantanal foi batizada de Projeto Escola Itinerante. Este 

projeto piloto articulou duas frentes de ação distintas e complementares. A primeira frente 

de ação consistiu na criação de núcleos de estudo nas residências dos ribeirinhos, onde um 

profissional promovia a alfabetização e educação em saúde. A segunda frente de ação, em 

parceria com a Marinha do Brasil, consistiu num curso de capacitação profissional promo-

vendo a habilitação de 52 ribeirinhos para a condução de pequenas embarcações.

O Projeto Escola Itinerante durou cerca de um ano e, após esse período, no qual foi 

possível estabelecer um vínculo com as famílias, desdobrou-se em outras iniciativas.

Hoje, o Núcleo Acaia Pantanal desenvolve quatro atividades: Escola Jatobazinho, 

Relações com a Comunidade, Geração de Renda e Artesanato e Rede de Proteção 

e Conservação da Serra do Amolar .



42

RESuLTADOS DAS ATIVIDADES

Escola Jatobazinho

No ano de 2009, às margens do rio Paraguai, foi implantada, nas instalações de uma 

antiga pousada, a Escola Jatobazinho.

Localizada em área isolada, de difícil acesso, em uma área situada às margens do rio 

Paraguai, a 90 km ao norte da cidade de Corumbá (MS), onde só é possível chegar de 

barco ou em avião de pequeno porte, a Escola Jatobazinho passou a oferecer às crianças 

da populaçãoribeirinha acesso à educação do ensino fundamental I.

Dadas as grandes distâncias edificuldade de acesso características da região a escola 

atua em regime de internato, o que possibilita um intenso trabalho de estimulação psico-

pedagógica permitindo a aceleração dos alunos e a redução da defasagem idade/ano. É 

um sistema de internato diferenciado: ao longo do ano o aluno alterna períodos de 45 dias 

na escola e 15 dias em casa, além dos períodos de férias escolares nos meses de julho, 

dezembro e janeiro.

Em 2011, a Escola Jatobazinho contou com o trabalho de 1 coordenador, 4 educadores e 

1 monitor, atendendo 40 alunos de 7 a 17 anos.

O excelente resultado alcançado em 2011, com 100% de aprovação dos alunos do 1º ao 

5º ano, deveu-se à dedicação e abnegação da equipe de educadores e o suporte da equipe 

operacional. Importantes parcerias já consolidadas levaram a escola a este grau de qualidade, 

como a implantação do Programa Educa+Ação da Fundação Bradesco (desde setembro de 

2009) e o vínculo com a Secretaria Municipal de Educação de Corumbá (desde fevereiro de 

2009).

Compartilhando o trabalho desenvolvido com a comunidade acadêmica a Escola Jatoba-

zinho consolidou duas importantes parcerias: com o Instituto Singularidades que a cada se-

mestre enviou uma aluna do curso de pedagogia para estágio e com a Transcultural Music 
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Studies - The LISZT Schoolof Music, da cidade deWeimar- Alemanha, que enviou um profes-

sor de música para atividades de musicalização com nossos alunos.

Atividades Pedagógicas desenvolvidas ao longo de 2011

Disciplinas
Dias de  
trabalho

Profissionais 
envolvidos

Ensino Regular – 1o a 5o 
ano

História, Língua Portuguesa, 
Matemática, Geografia, artes  
e ciências

204 7 educadores

Atividades 
Extracurriculares

Oficina cultural, oficina de 
matemática, oficina de português, 
orientação educacional, jogos e 
recreação, educação ambiental

204 7 educadores

Capacitação de 
Professores

Matemática, língua portuguesa, 
elaboração de planejamento,  
jogos, estratégias de ensino

25

7 educadores da 
Escola Jatobazinho

2 professores da 
Prefeitura Corumbá

Intercâmbio de professor
Estágio de observação na Escola  
de Osasco da Fundação Bradesco

1 1 professor

Capacitação de 
Coordenador

Organização, controle, supervisão  
e gestão das rotinas escolares

10 1 coordenador

Participação em Seminário
Seminário “Inovação e Qualidade  
na Formação Inicial de Professores” 
do Instituto Singularidades

3 1 educador
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Ao final do ano, em parte pelo movimento das famílias ribeirinhas em direção à zona 

urbana 9alunos foram transferidos para outras escolas. E 10 alunos formaram-se no 5º ano; 

destes, 4 ingressaram na Fundação Bradesco para continuidade dos estudos. Foram abertas 

19 vagas para o ano de 2012.

Dando continuidade ao plano de obras para adequação das instalações da antiga pou-

sada para melhor acomodação dos alunos e desempenho das atividades, foram realizadas 

em 2011 obras de reforço e ampliação de muro de contenção do rio, reforma do canteiro de 

obras e início da construção de dormitório para meninas. 

Contando com o apoio do Laboratório de Inteligência Artificial, Eletrônica de Potência e 

Eletrônica Digital (Batlab), pertencente à universidade Federal de Mato Grosso do Sul (uFMS), 

iniciamos, em setembro, uma avaliação de formas de geração de energia alternativa na es-

cola e a recuperação do sistema existente. Este trabalho se estenderá ao longo do ano de 

2012.

Durante o ano, o trabalho desenvolvido pela escola também despertou a atenção da mídia, 

sendo tema de diversas reportagens na mídia local e na TV Morena. 

Relações com a Comunidade

A atividade Relações com a Comunidade tem como objetivo contribuir para o aumen-

to da qualidade de vida da população do entorno da Escola Jatobazinho, seus alunos e 

funcionários, por meio de ações de saúde, cidadania e educação. A atividade foi consoli-

dada em 2010, mas suas primeiras ações já estavam sendo implementadas em 2008, 

dentro do projeto-piloto Escola Itinerante. No total, beneficiou em 2011 cerca de 160 

pessoas.

As atividades são realizadas em quatro linhas de ação:

ACOMPANHAMENTO DE EX-ALUNOS: para garantir a continuidade do estudo de alunos 

egressos da Escola Jatobazinho na Escola de Bodoquena da Fundação Bradesco o Acaia 

Pantanal garante apoio logístico para o deslocamento fluvial e terrestre dos alunos e fami-

liares e acompanhamento pedagógico nas reuniões pedagógicas. No ano de 2011 foram 

apoiados 5alunos e seus familiares.

Em 2011 foi implantado um projeto piloto para acompanhamento de ex-alunos da 

Escola Jatobazinho que pela grande defasagem idade/ano, precisariam dar continuidade 

aos estudos no programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA), na zona urbana do mu-
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nicípio. uma família dispôs-se a receber os alunos que contaram com o apoio de professo-

ra para reforço e acompanhamento pedagógico junto ao EJA, além de suporte para reali-

zação de cursos técnicos profissionalizantes. O projeto teve início com 2 alunos. um dos 

alunos, sentindo falta da família, optou por voltar a morar na zona rural, desistindo de 

continuar os estudos. O outro aluno formou-se com distinção no EJA, em curso técnico de 

informática e curso técnico em Solda e Montagem.

SAÚDE E CIDADANIA: O Acaia Pantanal disponibilizou apoio logístico e acompanhante 

em exames e consultas médicas para alunos, professores e funcionário da Escola Jatobazi-

nho, em Corumbá e em São Paulo/SP. A parceria com a Marinha do Brasil,garantiu assis-

tência médica, odontológica e sanitária às crianças, professores e funcionários, em visitas 

realizadas bimestralmente pelo Navio de Assistência Hospitalar - NAsH Tenente Maximiano. 

As instalações da Escola Jatobazinho estiveram à disposição da Marinha do Brasil, como 

suporte na logística de viagem de suas embarcações e pessoal, bem como para suas ações 

junto à populaçãoribeirinha adjacente.

FORTALECIMENTO DE POLíTICAS PÚBLICAS: O Acaia Pantanal teve atuação como mem-

bro conselheiro ouvidor junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-

cente (CMDCA/Corumbá);

O Acaia Pantanal apoiou, no mês de outubro, a realização de pesquisa de campo rea-

lizada entre as populações ribeirinhas de Paraguai-Mirim, Barra de São Lourenço e Serra do 

Amolar, Município de Corumbá/MS para fins de perfil histórico-antropológico e socioeco-

nômico da população ribeirinha da região, conduzida pelo Professor José Luiz de Andrade 

Franco da universidade de Brasília (unB).

EDUCAçãO E CULTURA: Num intercâmbio entre os núcleos do Instituto Acaia, o Acaia 

Pantanal recebeu no mês de julho 40 alunos e professores do Centro de Estudar Acaia Saga-

rana e, em novembro 20 alunos e professores do Curso de Geografia da universidade Federal 

de Grandes Dourados para realizar atividades de estudo do meio conhecendo de perto a 

fauna e flora local e as condições de vida da população ribeirinha.
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O Acaia Pantanal em parceria com a secretaria de Cultura de Corumbá deu início à formação 

de uma orquestra de Viola Caipira. Sob a orientação do maestro Rui Torneze, a oficina de forma-

ção do primeiro grupo foi realizada em 26 de novembro com 21 alunos. 

Geração de Renda e Artesanato

A atividade Geração de Renda e Artesanato tem como objetivo contribuir para o de-

senvolvimento do artesanato em Corumbá, criando oportunidades de renda vinculadas ao 

turismo. Para fortalecimento do artesanato típico local, os participantes foram capacitados 

no uso de matérias primas regionais e aproveitamento de materiais recicláveis. 

No ano de 2011, o trabalho desenvolvido nos anos anteriores, junto à Cooperativa 

Vila Moinho, foi consolidado. As técnicas e os designs desenvolvidos nas oficinas de capa-

citação de 2010 foram aplicados aos materiais produzidos pela cooperativa de artesãos. 

Em janeiro foi realizada uma oficina de fibras, para capacitação final e em julho foi realizada 

uma oficina em gestão, preparando os cooperados para administrarem o crescimento do 

negócio.

Em março a Cooperativa esteve presente na feira Paralela Gift, realizada em São Paulo, 

onde os artesãos do Pantanal tiveram oportunidade de apresentar seus trabalhos. A Coo-

perativa Vila Moinho recebeu, nesta feira, encomendas de empresas como a TokStok, o 

que demostra o sucesso da iniciativa na geração de renda para a populaçãolocal através do 

artesanato.

Rede de proteção e conservação da serra do amolar (RPCSA)

O Acaia Pantanal é parceiro na Rede de Proteção e Conservação da Serra do Amolar 

(RPCSA), uma parceria entre organizações privadas, governamentais e não governamentais 

que através de gestão integrada atuam para proteção de um grande mosaico, maximizan-

do meios e otimizando recursos financeiros, técnicos e logísticos. A área de atuação da 

rede é de cercade 235 Km do Rio Paraguai que vai de Corumbá a montante até o Parque 

Nacional do Pantanal Matogrossense. 

As ações desenvolvidas pela parceria da RPCSA permitem a implementação de progra-

mas de fiscalização, comunicação, prevenção e combate a incêndios florestais, monitora-

mento ambiental, pesquisa científica e ações sociais voltadas para a melhoria de vida da 

populaçãodo entorno das áreas da Rede.

Ao longo de 2011 foram realizadas 12 viagens de monitoramento, do Rio Paraguai e 

seu entorno.
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A RPCSA também dá apoio às ações de fiscalização da Polícia Militar Ambiental. A 

presença permanente da Polícia Militar Ambiental tem inibido ações ilícitas como o tráfico 

de animais silvestres, pesca ilegal, tráfico de drogas, roubo de madeira e roubo de gado. 

Em 2011 ações de fiscalização foram realizadas em 11 expedições ao longo do Rio Paraguai, 

no trecho sob supervisão da RPCSA, totalizando 70 dias de trabalho e resultaram na apreen-

são de 1.142Kg de pescado, 2 embarcações, armas, motosserras, motores, dentre outros.

Em maio foi finalizada a implantação da Rede de Comunicação, um sistema de comu-

nicação integrado, via rádio, entre os diversos parceiros da RPCSA. Tal sistema possibilita o 

melhor desenvolvimento dos programas de monitoramento e fiscalização do Pantanal.

Em dezembro de 2011 o Acaia Pantanal promoveu para os demais membros da RPCSA 

uma oficina de planejamento participativo com a consultora Vitória Yamada. Desta oficina 

resultou o Plano de Ação que será executado pela Rede em 2012.

Homenagens

Em 2011 Teresa Bracher, uma das instituidoras do Núcleo Acaia Pantanal, foi agraciada 

com duas homenagens. Em março recebeu da WIZO -Women’sInternationalZionistOrgani

zation uma homenagem pelo trabalho que vem desenvolvendo e em setembro recebeu a 

comenda do mérito legislativo pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Divulgação na mídia

Reportagens da série “Desafios da educação em regiões afastadas de Mato Grosso do Sul”

Produção: TV Morena, afiliada da TV Globo

Matéria: “Professora da Jatobazinho é ex-aluna da Fundação Bradesco”

Jornal da Fundação Bradesco, de março de 2011

Matéria: “Presidente e Gestores do IHP visitam Escola Jatobazinho”

Site Instituto Homem Pantaneiro, de junho de 2011

Matéria: “ONG investe em escola para atender pantaneiro em MS”

Jornal Capital do Pantanal, de 14 de Julho de 2011
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Matéria: “O desafio da educação no Pantanal”

Site SOS Pantanal, de 18 de agosto de 2011

Matéria: “Estágio supervisionado na Escola Jatobazinho”

Site instituto Singularidades, de 09 de setembro de 2011

Matéria: “Expedição mostra a harmonia entre natureza e homem pantaneiro”

Jornal Campo Grande News, de 16 de agosto de 2011

Matéria: “Cenário pantaneiro como lição de casa: a rotina de uma escola ribeirinha”

Jornal Campo Grande News, de 17 de agosto de 2011

Matéria: “Aves da Reserva Rio das Furnas voam até Mato Grosso do Sul”

Site Capital das Nascentes, de 17 de outubro de 2011

Matéria: “Professor alemão ensina música”

Site Instituto Homem Pantaneiro, 21 de outubro de 2011

Matéria: “Educação, um direito não tão básico, nem tão simples na vida pantaneira”

Site da Expedição Pantanal, de 15 de dezembro de 2011

Matéria: “Reencontros e despedidas na Escola Jatobazinho”

Site da Expedição Pantanal, de 16 de dezembro de 2011
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EQuIPE

Responsável Legal 
Maria Cecília Lacerda de Camargo
Teresa Cristina Ralston Bracher

Diretora Executiva 
Sylvia Helena Bourroul

Coordenação Administrativo- Pedagógica
Jéssica Michele Cedron de Souza

Administrativo 
Eloisa Maria de Rezende Zero
Marcia da Luz Sanches 
Rachel de Barros Turella

Educadores
Antonia Francisca de Barros Ortigosa
Laura Affonseca
Miriam Gomes da Silva
Odilson Moraes de Oliveira 
Selma Aquino de Almeida
Solange da Silva

Monitores
Amilton Aquino dos Santos 
Vera Lucia Pereira do Amaral 

Operacional 
Anadir Aquino dos Santos 
Antonio de Jesus da Conceição 
Carmem Lucia Alves
Janete da Silva Costa
Juraci Jovino Zacarias dos Reis 
Luzivania dos Santos Cunha
RosenilVilalva Rondon

ASSESSORIAS

Arquitetura
Roberto Pompéia
Luzia Correa Ribeiro
Fabiana Rocha 

Comunicação Visual 
Letícia Moura

Engenharia 
Carlos Roberto da Silva e Souza 

Jurídica
Dr. Theotônio Monteiro de Barros

Pedagógica
Fundação Bradesco - Programa Educa+Ação

Artesanato
Cristiana Pereira Barreto
Renato Imbroisi
Marta da Silva
João Gomes da Silva
Adriane ColettoReichert

Representante junto ao CMDCA  
de Corumbá

Helenemarie Fernandes

PARCEIROS

Parceiros Doadores
Dec Investimentos
Fundação AVINA
Fundação Mapfre
OGX Petróleo e Gás Participações S.A.
Participações Morro Vermelho S.A.

Parceiros Colaboradores
Ativa Náutica
Brands Club
Editora Horizonte
Fazenda Campo Damia
Fazenda Jatobazinho
Fazenda Santa Tereza
Hotel Nacional – Corumbá – MS
Laboratório de Inteligência Artificial,  

Eletrônica de Potência e Eletrônica  
Digital (Batlab) da uFMS

Posto Paulista de Pneus Ltda
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Prefeitura Municipal de Corumbá

Secretaria de Educação de Corumbá

Parceiros Estratégicos

Cooperativa Vila Moinho

Fundação Ecotrópica

Grupo EBX

Instituto Chico Mendes da Biodiversidade

Instituto Homem Pantaneiro

Instituto Singularidades

Instituto SOS Pantanal

Marinha do Brasil: 6º Distrito Naval

Capitania Fluvial do Pantanal

MMX Mineração e Metálicos S.A.

Moinho Cultural Sul Americano

Panthera Foundation

Parque Nacional do Pantanal Matogrossense

Polícia Militar Ambiental MS:2a Cia /  

15o Batalhão / Corumbá – MS

Polícia Militar: 6o Batalhão – Corumbá –MS

universidade Federal de Grande Dourados

DOADORES

Doadores FUMCAD

Adelvan Vieira da Silva

Ronaldo Amaral

Doadores Pessoa Física

Heinz Gruber

Luís Guilherme Ronchel Soares

Maria Cecília e Henrique Lacerda de Camargo

Mario Luiz Amabile
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Silvia e Ari Weinfeld

Sonia e Fernão Carlos Botelho Bracher
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COLABORADORES
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Relatório dos auditores independentes 
sobre as demonstrações contábeis

Aos Administradores

Instituto Acaia

Examinamos as demonstrações contábeis do Instituto Acaia (“Instituto”) que compreen-

dem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações 

do superávit/déficit e das variações patrimoniais e dos fluxos de caixa para o exercício fin-

do nessa data, assim como o resumo das políticas contábeis e as demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis

A administração do Instituto é responsável pela elaboração e adequada apresentação des-

sas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para 

pequenas e médias empresas - Pronunciamento Técnico CPC PME - “Contabilidade para 

Pequenas e Médias Empresas”, e pelos controles internos que ela determinou como neces-

sários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 

independentemente se causada por fraude ou por erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis 

com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacio-

nais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor 

e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável 

de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.

uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evi-

dência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. 

Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação 

dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se 

causada por fraude ou por erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles 

internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contá-

beis do Instituto para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas cir-

cunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos 
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PricewaterhouseCoopers 

Auditores Independentes 

CRC 2SP000160/O-5

Paulo Sergio Miron

Contador 

CRC 1SP173647/O-5 

do Instituto. uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das políticas contábeis 

utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como 

a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamen-

tar nossa opinião. 

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas anteriormente apresentam ade-

quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Insti-

tuto Acaia em 31 de dezembro de 2011, o desempenho de suas operações e os seus fluxos 

de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 

no Brasil aplicáveis para pequenas e médias empresas.

São Paulo, 16 de março de 2012
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Ativo 2011 2010

Circulante

Caixa 3.727 375

Banco – conta-movimento (Nota 4) 161.889 238.756

Aplicações financeiras (Nota 5) 790.685 395.650

Valores a receber de projetos  202.413

Adiantamento a fornecedores 28.488 33.014

Adiantamento de férias  59.866

Outros créditos 11.262 22.939

   996 .051 953 .013

Não circulante 

Imobilizado (Nota 6) 1.388.111 825.672

Intangível (Nota 7) 605 1.265

   1 .388 .716 826 .937

Total do ativo 2 .384. .767 1 .779 .950

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro (em reais)
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Passivo e patrimônio social 2011 2010

Circulante

Contas a pagar (Nota 8) 310.514 140.516

Obrigações trabalhistas e previdenciárias 120.244 242.968

Obrigações tributárias 11.576 11.200

Outras obrigações (Nota 8) 1.231.514 555.333

   1 .673 .84.8 950 .017

Patrimônio social

Superávit acumulado 829.933 527.434

(Déficit)/superávit do exercício  (119.014) 302.499

   710 .919 829 .933

Total do passivo e patrimônio social 2 .384. .767 1 .779 .950

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro (em reais)
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a 2011 2010

Receitas

Doações de pessoas físicas (Nota 9) 3.893.416 3.407.541

Doações de pessoas jurídicas (Nota 9) 380.621 447.723

Doações do FuMCAD (Nota 10) 311.999 1.315.255

Receitas financeiras 51.977 34.932

Outras receitas operacionais (Nota 11) 757.529 9.003

   5 .395 .54.2 5 .214. .4.54.

Despesas com atividades sociais (Nota 12(b))

Despesas com pessoal (Nota 14(b)) (2.353.594) (2.077.369)

Despesas gerais e administrativas (Nota 14(a)) (2.900.411) (2.619.220)

Despesas tributárias (29.754) (27.995)

Despesas financeiras (8.447) (8.544)

Despesas com depreciação e amortização (222.350) (178.827)

   (5 .514. .556) (4. .911 .955)

(Déficit)/superávit do exercício (119 .014.) 302 .4.99

Patrimônio social no início do exercício 829.933 527.434

(Déficit)/superávit do exercício incorporado  

  ao patrimônio social (119.014) 302.499

Patrimônio social no fim do exercício 710 .919 829 .933

Demonstração do superávit / déficit das variações patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro (em reais)
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Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro (em reais)

a 2011 2010

Fluxos de caixa das atividades operacionais

(Déficit)/superávit do exercício (119.014) 302.499

Ajustes

Depreciação e amortização 222.350 178.827

(Déficit)/superávit ajustado do exercício 103 .336 4.81 .326

(Aumento)/diminuição em valores a receber de projetos 202.413 (202.413)

(Aumento)/diminuição em adiantamento a fornecedores 4.526 28.345

(Aumento)diminuição em adiantamento de férias 59.866 (31.941)

(Aumento)/diminuição em outros créditos 11.677 (18.045)

Aumento/(diminuição) de contas a pagar 169.998 56.737

Aumento/(diminuição) de obrigações trabalhistas 
e previdenciárias (122.724) 107.012

Aumento/(diminuição) de obrigações tributárias 376 (5.674)

Aumento/(diminuição) de outras obrigações 676.181 29.932

   1 .002 .313 (36 .04.7)

Caixa líquido proveniente das atividades 

operacionais 1 .105 .64.9 4.4.5 .279

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Aquisição de bens do ativo imobilizado (784.129) (434.164)

Baixa do ativo imobilizado  2.005

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (784.129) (432.159)

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 321.520 13.120

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 634.781 621.661

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 956.301 634.781

Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 321.520 13.120
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Notas explicativas da administração às demonstrações  
contábeis em 31 de dezembro de 2011

1 . Contexto operacional

O Instituto Acaia foi constituído em 3 de abril de 2001 sob a forma de associação sem 

fins lucrativos e caráter filantrópico. Conforme artigo 2o do Estatuto Social, o Instituto Acaia 

tem por objetivo precípuo promover serviços socioassistenciais, em caráter pessoal ou agre-

gado pelo núcleo familiar que se encontrem em situação de vulnerabilidade, exclusão pela 

pobreza e/ou no acesso às demais políticas públicas na infância, adolescência, juventude 

ou adulto, através da formação, educação, profissionalização, cultura e apoio a distúrbios 

psicológicos, em São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Em 8 de outubro de 2007, foi constituída a filial de Corumbá, com nome-fantasia de 

Acaia Pantanal, iniciando efetivamente suas atividades em janeiro de 2008.

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em confor-

midade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas, sendo que 100% das 

atividades sociais são realizadas de forma gratuita.

O Instituto Acaia vem desenvolvendo suas ações através de três programas:

(a) Ateliê Acaia

Em 2011, suas ações foram desenvolvidas sob os projetos denominados: “Acolher”, 

“Autonomia” e “Ações Externas”. Atendimento em 2011: 20 (vinte) crianças de zero até 

6 anos; 100 (cem) crianças de 6 até 11 anos; 110 (cento e dez) adolescentes com idade de 

12 (doze) a 18 (dezoito) anos incompletos e 40 (quarenta) adultos. Nos 2 (dois) Barracos 

– Escola que integram o Projeto Ações Externas, foram atendidos em média 30 (trinta) 

adultos e 40 (quarenta) crianças com idade entre 1 e 15 anos, diariamente nos períodos 

matutino e vespertino. Atendimento diário nos períodos: matutino, vespertino e noturno, 

no contraturno escolar, oferecendo apoio para o desenvolvimento físico e psíquico em um 

ambiente saudável que favoreça o aprendizado de técnicas diversas, facilitando a constru-

ção de práticas sociais cooperativas, onde apropriados pela educação ampla sejam inseridos 

no mundo de maneira justa e equilibrada, não mais sujeitos a exclusão e vitimização, nos 

bairros de Vila Leopoldina e Jaguaré, zona Oeste do Município de São Paulo.
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(b) Centro de Estudar Acaia Sagarana

Em 2011, educou 35 (trinta e cinco) alunos concluintes do ensino médio da rede pú-

blica na continuidade dos seus estudos, cuja meta é ampliar suas possibilidades de ingres-

so nas universidades públicas.

(c) Filial - Acaia Pantanal

Em 2011 o atendimento foi de 40 crianças e adolescentes de 7 a 16 anos. Em parceria 

com a Prefeitura Municipal de Corumbá mediante celebração de convênio para instalação, 

funcionamento e administração da Extensão Jatobazinho da Escola Municipal Rural do 

Polo Porto Esperança e Extensões. Criada através do Decreto no 565 da Prefeitura Municipal 

de Corumbá, de 5 de fevereiro  de 2009, vem contribuindo com a educação rural em Co-

rumbá (MS).

2 . Resumo das principais políticas contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas pelo Instituto de acordo com o CPC 

Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis 

estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios 

apresentados. 

2 .1 Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo 

com o CPC para PMEs.

A preparação de demonstrações contábeis em conformidade com o CPC para PMEs 

requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por par-

te da administração do Instituto no processo de aplicação das políticas contábeis, não ha-

vendo, todavia, áreas ou situações de maior complexidade que requerem maior nível de 

julgamento ou estimativas significativas para as demonstrações contábeis. 
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(a) Apuração do superávit/(déficit)

As receitas e as despesas são apropriadas pelo regime de competência do exercício.

As doações são reconhecidas como receitas ao longo do período dos projetos e con-

frontadas com as despesas que pretendem compensar.

As doações não específicas, destinadas ao custeio normal das operações, desvinculadas 

de qualquer obrigação futura e que não há base de alocação da doação ao longo dos pe-

ríodos beneficiados, são registradas diretamente no resultado como receita de doações no 

momento de seu recebimento.

As doações recebidas com destinação para projetos específicos de pesquisas e ações 

sociais do Instituto são registradas no passivo circulante em “Outras obrigações”, sendo 

reconhecidas como receita ao longo do período que sejam realizadas as destinações (gastos/

obrigações) especificadas nessas doações.

As doações, quando relacionadas a ativo depreciável, são reconhecidas como receitas 

ao longo da vida útil do bem e na mesma proporção de sua depreciação ou, se aplicável, 

sua alienação.

(b) Ativo circulante

Demonstrado ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos e variações monetárias 

auferidos até a data de balanço e, quando aplicável, ajustado aos respectivos valores de 

mercado.

(c) Passivo circulante

Demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os 

encargos e as variações monetárias incorridos até a data do balanço.

(d) Ativo não circulante

O imobilizado e o intangível são demonstrados ao custo de aquisição combinado com 

os seguintes aspectos: (i) as depreciações do imobilizado são calculadas pelo método linear, 

com base em taxas anuais que contemplam a vida útil-econômica dos bens, sendo 5% 

para embarcações, 10% para instalações, máquinas e equipamentos e móveis e utensílios 

e 20% para computadores, periféricos e ferramentas; e (ii) as benfeitorias em propriedades 

de terceiros representam os gastos para construção da nova sede do Instituto no ano de 
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2002, sendo esses amortizados num período de dez anos, conforme prazo estabelecido no 

contrato de comodato do terreno. 

(e) Caixa e equivalentes de caixa

Para fins da demonstração dos fluxos de caixa, incluem caixa e contas-correntes em 

bancos (considerados na rubrica “Banco - conta-movimento”) e aplicação financeira.

3 . Caixa e equivalentes de caixa

Nas datas dos balanços, os saldos de caixa e equivalentes de caixa estavam compostos 

do seguinte modo:

   2011  2010

Caixa e bancos 165.616 239.131

Aplicação financeira 790.685 395.650

   956 .301 634. .781

4. . Banco - conta-movimento

Refere-se a disponibilidades de recursos em conta-corrente mantidas em banco de 

primeira linha.

5 . Aplicações financeiras

As aplicações financeiras referem-se substancialmente a certificados de depósitos ban-

cários emitidos pelo Banco Bradesco S.A., segregadas da seguinte forma:

   2011 2010

Projeto Escola Jatobazinho 231.624 239.988

Projeto Sagarana 44.368 9.656

Projetos Acaia 430.554 143.625

Projeto Bases para o Mundo 84.139 2.381

   790 .685 395 .650
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6 . Imobilizado

Taxa anual de
 2011 2010 depreciação - %

Máquinas e equipamentos 182.777 166.079 10

Móveis e utensílios 175.351 119.986 10

Benfeitorias em propriedades 1.770.580 (*) 1.068.256 (*) 10 

de terceiros

Embarcações 59.737 59.737 5

Computadores e periféricos 217.104 207.361 20

Ferramentas 7.538 7.538 20

 2 .4.13 .086 1 .628 .957

Depreciação acumulada (1.024.975) (803.285)

 1 .388 .111 825 .672

(*) As benfeitorias em propriedades de terceiros referem-se às reformas efetuadas na sede localizada em São Paulo. 

O total das adições ocorridas no exercício foi de R$ 784.129, sendo que 90% (R$ 

702.324) refere-se a benfeitorias em propriedade de terceiros e o restante corresponde a 

máquinas e equipamentos, móveis e utensílios e computadores. Não houve baixas no exer-

cício findo em 31 de dezembro de 2011.

7 . Intangível

Taxa anual de
 2011 2010 amortização - %

Gastos com aquisição e  

desenvolvimento de logiciais 3.300 3.300 20

Amortização acumulada (2.695) (2.035)

   605 1 .265

8 . Outras obrigações e contas a pagar

(a) Outras obrigações

Referem-se a: (a) doações com destinação para projetos específicos, que serão registra-
das como receita à medida que as despesas referentes aos projetos sejam incorridas, no 
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montante de R$ 8.454 (R$ 8.454 - 2010); (b) doação utilizada para aquisição de ativo 
imobilizado, que será reconhecida como receita ao longo da vida útil do bem e na mesma 
proporção de sua depreciação, no montante de R$ 1.212.599 (R$ 546.879 - 2010); e (c) 
doação destinada ao projeto Acolher e Ações Externas, no montante de R$ 10.461 que 
será reconhecida como receita, quando ocorrer a prestação de contas.

(b) Contas a pagar

2011 2010

Fornecedores nacionais 304.033 115.220

Outras contas a pagar 6.481 25.296

   310 .514. 14.0 .516

9 . Doações

A entidade reconheceu, durante o exercício de 2011, doações de pessoas físicas no 

montante de R$ 3.893.416 (R$ 3.407.541 em 2010) e de pessoa jurídica no montante de 

R$ 380.621 (R$ 447.723 em 2010).

10 . Doações do Fundo Municipal da Criança e Adolescente (FUMCAD)

O Instituto Acaia recebeu subvenção da Prefeitura Municipal de São Paulo, por meio da:

   2011 2010

Secretaria Municipal de Participação e Parceria

Projeto Acolher e Ações Externas (Nota 1) 84.630

Projeto Autonomia (Nota 1) 227.369 817.697

Projeto Centro de Estudar Acaia Sagarana (Nota 1)  477.885

Projeto Saber Crescer (*)  19.673

   311 .999  1 .315 .255

(*) Projeto Saber Crescer - tem como objetivo acolher e estruturar emocionalmente crianças e adolescentes no “pós-aula”, realizando 

o atendimento multidisciplinar, alimentação, saúde, higiene e exercício de cidadania. 
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11 . Outras receitas operacionais 

A entidade recebeu durante o exercício de 2011 o valor de R$ 753.603 (R$ 5.439 em 

2010) referente a créditos da Nota Fiscal Paulista e ocorrendo também neste período o 

crédito de R$ 3.926 (R$ 20 em 2010) de descontos obtidos. No exercício de 2010 a enti-

dade recebeu da Fundação Bienal o valor de R$ 3.544, referente a projeto realizado em 

parceria.

12 . Projetos

(a)

   Ateliê Acaia

Recursos de patrocinadores 2011 2010

    3.493.668 2.540.152

Doações de pessoas físicas 2.591.138 2.406.832

Doações de pessoas jurídicas 122.262 117.215

Recursos próprios/transferências  8.944

Financeiras 22.739 7.141

Descontos obtidos 3.926 20

Outras receitas 753.603

Subvenção 311.999 837.370

FuMCAD - Sagarana

FuMCAD - Autonomia 227.369 817.697

FuMCAD - Bases para o Mundo

FuMCAD - Saber Crescer  19.673

FuMCAD - Acolher e Ações Externas 84.630

Total de recursos recebidos 3 .805 .667 3 .377 .522
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 Acaia Sagarana Acaia Pantanal

 2011 2010 2011 2010

 656.660 192.816 933.215 1.166.231

 648.053 189.508 654.225 811.201

   258.359 330.508

 8.607 3.308 20.631 24.483

    

    39

  477.885

  477.885

 

 656 .660 670 .701 933 .215 1 .166 .231
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(b) Despesas operacionais com projetos

   Ateliê Acaia

Projetos / despesas 2011 2010

Despesas com pessoal 1.993.840 1.818.281

13o salário 127.867 109.933

Assistência médica 57.193 52.658

Férias 186.653 187.516

Proventos 1.368.431 1.236.879

Encargos  175.677 174.089

Outras 78.019 57.206

Depreciação e amortização 143.657 149.628

Despesas financeiras 3.470 4.247

Despesas bancárias 3.470 3.831

Juros passivos  416

Relações públicas  1.542

Impostos e taxas diversas 28.702 27.348

Despesas com localização 496.993 232.174

Despesas com alimentação 300.388 283.459

Despesas beneficentes  76.694

Despesas de manutenção 116.891 269.330

Despesas administrativas 30.946 18.653

Despesas com profissionais 544.926 521.407

  3 .661 .355 3 .4.01 .221
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                                  Acaia Sagarana Acaia Pantanal

 2011 2010 2011 2010

 62.246 34.582 297.508 224.506

 3.430 3.719 20.432 14.184

   180 687

 4.301 3.991 26.973 18.894

 44.122 22.676 216.318 171.312

 10.108 4.196 27.927 17.884

 285  5.678 1.545

   78.693 29.199

 1.432 1.540 3.546 2.757

 1.432 1.540 3540 2.699

   6 58

  100 224

   1.052 647

 20.414 95.419 302.233 106.538

 28.213 3.622 56.481 55.931

  4.952 33.000 189.060

 11.700 843 77.201 101.097

 6.421 15 24.049 3.689

 519.446 375.698 329.341 280.539

 64.9 .872 516 .771 1 .203 .329 993 .963
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13 . Imunidade e isenção tributária

A entidade atende aos requisitos da legislação sendo imune do imposto de renda (com 

base no artigo 150 da Constituição Federal) e isenta da contribuição social sobre o superá-

vit, da cota patronal do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e da Contribuição para 

o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) (com base na Lei no 8.212/91).

Seguem os valores das isenções usufruídas durante o exercício: 

2011 - R$ 4.69 .706 - cota patronal INSS, SAT e terceiros (R$ 394. .027 em 2010) .

Gratuidade

As atividades desenvolvidas pelo Instituto Acaia, através dos seus projetos em sua sede 

social, filial e nos Barracos Escolas, são ações de plena gratuidade (100%). Nesse contexto, 

durante o exercício de 2011, o montante das despesas com atividades sociais foi de 

R$ 5.514.556 (2010 - R$ 4.911.955).

14. . Outras informações

(a) Despesas gerais e administrativas referem-se a:

   2011 2010

Serviços de profissionais diversos 1.374.945 1.184.946

Despesas com manutenção e instalação 433.780 291.752

Despesas com alimentação 385.082 343.013

Despesas com treinamento e material de ensino 78.096 121.106

Despesas médicas 2.891 4.255

Bolsas-auxílio 18.768 15.575

Material gráfico e publicitário 111.009 96.698

Despesas com doações 33.000 27.075

Outras 462.840 534.800

   2 .900 .4.11 2 .619 .220
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(b) Despesas de pessoal

   2011 2010

Proventos 1.628.871 1.416.346

Férias 217.927 210.401

13o salário  151.731 127.836

Encargos sociais  213.712 196.170

Outras  141.353 126.616

   2 .353 .594. 2 .077 .369
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